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Bronvermelding
Ons tijdschrift is van en voor onze leden. Dit willen we graag zo houden. Om
zoveel mogelijk bekendheid aan onze vereniging en ons blad te geven, vraagt
de NGV Drenthe u overgenomen artikelen met bronvermelding op te nemen.
Foto  omslag:  Achterzijde  van  Oldend  10  te  Anderen,  de  boerderij  waar 
Lammert Berends (zie Genealogie van deze persoon) heeft gewoond.
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VAN DE VOORZITTER

Beste leden,

De  afgelopen  periode  hebben  we  afscheid  genomen  van  Age  Stiksma  als 
secretaris. Hij heeft gedurende 10 jaar in het bestuur de afdeling gediend en 
heeft helaas besloten zijn bestuurslidmaatschap niet te verlengen. Hij heeft in 
deze jaren veel  werk  verricht  en was als  secretaris  de  spil  van het  bestuur. 
Gelukkig blijft hij wel actief in de redactie van Threant. Age, nogmaals dank 
voor je jarenlange bijdrage. 
Gelukkig  hebben  we  al  gedurende  een  aantal  maanden  een  opvolger  in  de 
persoon van Jos Dierckxsens, die nu dus officieel in de functie van secretaris 
het  bestuur  versterkt.  Aandachtspunt  voor  de  komende  periode  zal  op  de 
publiciteit komen te liggen. Als we de NGV willen laten groeien (in en buiten 
Drenthe) dan moeten we zorgen dat breed bekend is wat we doen en onze leden 
kunnen bieden. Daar kunt u natuurlijk ook bij helpen. Mocht u regelmatig bij 
bijvoorbeeld de bibliotheek komen, leg dan daar eens een stapel NGV foldertjes 
neer.  Ze  zijn  bij  het  bestuur  aan  te  vragen  en  meestal  ook  bij  lezingen 
verkrijgbaar. Mocht u een groot aantal willen verspreiden, laat het dan even een 
week tevoren weten zodat we er voldoende aanwezig hebben.
Dan  hebben  we  nog  het  Jubileumboek  2009.  Daarvoor  beginnen  de 
inzendingen binnen te komen, maar er is nog ruimte voor meer. Informatie over 
dee  vereisten  en  methode  van  inzenden  is  te  vinden  op  de  website  van  de 
afdeling: Drenthe.NGV.nl, onder het kopje Jubileumboek 2009.
We hebben voor het najaar weer vier bijeenkomsten op het programma staan. 
We vertrouwen erop dat we, net als in het voorjaar, weer veel bezoekers kunnen 
verwelkomen.
Denkt  u  er  ook  nog  even  aan  om uzelf  op  de  NGV website  te  registeren 
(rechterkant  bij  www.ngv.nl)?  Dan  kunnen  we  u  ook  bereiken  voor 
aankondigingen of mededelingen. 

Godwin Zwanenburg
GDZwanenburg@gmail.com

ACTIVITEITEN

6-9-2008 13.30 Hoogeveen, De Ploeger 10, wijkcentrum De Weideblik. 
“De geschiedenis van het notariaat en de notariële archieven” 
door mr. O.J.A.M.J. (Olav) Dierckxsens uit Kaatsheuvel.
De  heer  Dierckxsens  is  voorzitter  van  de  afdeling  's-
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Hertogenbosch en Tilburg en uiteraard uitstekend op de hoogte 
van  de  belangstelling  van  genealogen.  Hij  vertelt  over  de 
ontstaansgeschiedenis van het notariaat. 
In ons land heeft  vooral Napoleon het notariaat  vorm gegeven. 
Notariële  aktes  zijn  waardevolle  en  interessante  bronnen  voor 
genealogen.  Koopakten,  huwelijks-voorwaarden  en 
-toestemmingen, testamenten, maar ook getuigenverklaringen en 
weddenschappen  kunnen  een  bijdrage  leveren  aan  ons 
genealogisch onderzoek. De heer Dierckxsens geeft inzicht in wat 
men  zoal  kan  vinden  in  de  notariële  archieven  en  hoe  men 
daarvan gebruik kan maken.
Om een inzicht te geven van wat voor notariële akten we kunnen 
tegenkomen, volgt  hij   het  werkje van Dhr.  Gehlen: "Notariële 
bronnen uit de 17e en 18e eeuw, Zutphen, 1986". Zo komen o.a. 
trouwbeloften,  huwelijkse  voorwaarden,  boedelscheidingen  en 
voogdijbenoemingen ter sprake, maar ook testamenten, acten van 
naasting, schenkingen enz. enz.

11-10-2008 13.30, Rolde, Stationsstraat 14, Stationskoffiehuis.
“Lerende en studerende voorouders:  onderwijs  ten tijde van de 
Republiek” door mevr. Martine Zoeteman.
Martine Zoeteman is historica en als genealoge werkzaam bij het 
Centraal  Bureau  voor  Genealogie,  afdeling  recente  generaties. 
Deze lezing hangt samen met het onderwerp van haar proefschrift: 
Leidse studenten 1575-1812, herkomst, afkomst en aanwezigheid 
in de stad. 
Na een inleiding waarin een algemeen beeld geschetst wordt van 
de  onderwijsmogelijkheden  van  hoog  tot  laag  uit  de  periode 
1575-1812,  en waarin de lagere school,  Franse school,  Latijnse 
school en thuisonderwijs door gouverneurs aan bod komen, wordt 
dieper ingegaan op het universitaire onderwijs, zowel in Leiden 
als in de rest van ons land.
In  die  periode  kwamen  er  slechts  81  jongens  uit  het  gewest 
Drenthe  naar  Leiden om daar  te  gaan studeren.  In  deze  lezing 
wordt  gewezen  op  diverse  interessante  bronnen  uit  de 
universiteitsarchieven, die bij vele genealogen nog onbekend zijn. 
Studenten op kamers, ver weg van het ouderlijk toezicht, wilden 
weleens uit de band springen en dat leverde leuk archiefmateriaal 
op om een stamboom mee "aan te kleden".

15-11-2008 13.30, Beilen, Stationslaan 2, Brasserie De Linde.
Najaarsvergadering, 10-minutenpraatjes en contact-middag
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13-12-2008 13.30Plaats en onderwerp nog niet bekend.

LEDENMUTATIES

Nieuw  Lid :
Dhr. S. Folkerts Stoffer Holtjerweg  60 9761 CB  Eelde 

Adreswijziging : 
Dhr.H. Hillinga Helios  11 7904 HA  Hoogeveen
Dhr. J. Kampen Jeanne  d'Arclaan  9 1183 AX  Amstelveen

VERSCHIJNING THREANT EN INZENDING KOPIJ

De  planning is als volgt:
Datum van inzending kopij: Datum van verschijnen:
01-10-2008 01-11-2008

SYMPOSIUM  FAMILIEGESCHIEDENIS

In het  Historisch Centrum Overijssel (HCO) te Zwolle in samenwerking met 
Stichting  Literaire  Activiteiten  Zwolle  (LAZ),  Nederlandse  Genealogische 
Vereniging Afdeling IJssellanden, Boekhandel Waanders.
Datum: 11 oktober 2008
Plaats: Historisch Centrum Overijssel, ingang Van 

Wevelinkhovenstraat, Zwolle.
Tijd: Aanvang 10.30 uur, einde 15.30 uur
Toegangsprijs: 17,50 euro of 25 euro inclusief lunch (NGV leden korting van 

2,50 euro)
Aanmelding: vooraf via www.historischcentrumoverijssel.nl of 038-4266300
Titel: Familiegeschiedenis. Toegang tot het verleden.

In  2008  is  het  thema  van  de  week  van  de  geschiedenis:  ‘Verhalen  van 
Nederland’. Pas door verhalen komt de geschiedenis echt tot leven. Verhalen 
over  de  (eigen)  familiegeschiedenis  vormen een herkenbare  toegang  tot  het 
verleden. Familiegeschiedenis groeide de laatste jaren uit tot een zeer populair 
literair  genre.  Marijke  Hilhorst  (De  Vader,  de  Moeder  &  De  Tijd,  1999), 
Suzanna  Jansen  (Het  pauperparadijs.  Een  familiegeschiedenis,  2008)  en 
Annejet  van  der  Zijl  (Sonny  Boy,  2004)  beschrijven  in  hun  boeken  op 
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indringende wijze de lotgevallen van de ‘kleine’ mens in relatie tot de soms 
overweldigende  ‘grote’  geschiedenis.  Ook  zullen  zij  vertellen  over  hun 
individuele motivatie om op deze manier geschiedenis en literatuur met elkaar 
te verbinden. 
Op  25  november  1958  werd  de  afdeling  OVERIJSSEL  opgericht  van  de 
Nederlandse Genealogische  Vereniging. De oprichting vergadering vond plaats 
in het hotel van Gijtenbeek te Zwolle.
Als afdeling zullen wij aan dit symposium deelnemen in het kader van het 50 
jaar bestaan van de afdeling. 
In het september nummer zal nader op deze dag worden ingegaan.
Informatie kunt u ook vinden op  www.historischcentrumoverijssel.nl  en 
www.ngv.nl/Aktueel.

ONDERZOEK IN EMSLAND EN BENTHEIM (II)
Achtergronden over en mogelijkheden van het familieonderzoek in het Emsland  
en Graafschap Bentheim.
Door Dr. Ludwig Remling, archivaris van het archief van de stad Lingen.
Vertaald en bewerkt door Godwin Zwanenburg.
(Lezing gehouden op 23-2-2008 in De Kiel, waar veel leden verzochten om 
opname van de tekst in de eerstkomende Threant. Eerste deel is afgedrukt 
in Threant 2008/2).

Rechtelijke archieven

Naast  de  economische  en  fiscale  bronnen  is  er  voor  de  genealoog  nog  een 
andere,  vaak  genegeerde,  maar  zeer  informatieve  bron,  namelijk  de 
gerechtelijke archieven in brede zin. Die gerechtelijke archieven zijn vaak nog 
informatiever  dan  de  kerkboeken.  Wij  kunnen  geschillen  vinden  over 
bezitsgrenzen en erfenissen, over te hoge rekeningen door vaklieden of slechte 
leveringen door verkopers, over diefstallen of slechte roddel en achterklap. In 
de  akten  en  verslagen  van  de  vrijwillige  gerechten  vinden  wij  testamenten, 
huwelijksvoorwaarden en boedellijsten, verkoop van onroerende goederen en 
borgstellingen. Vooral in de Nedergerechten en vrijwillige rechtspraak treffen 
we deze aan.
De laagste instantie in de hier behandeld gebieden waren de Gogerechten. Het 
was het gerecht in alle burgerlijke zaken en vrijwillige rechtspraak de eerste 
instantie;  zij  leidden  ook  in  criminele  zaken  het  eerste  onderzoek.  In  het 
graafschap Lingen werden de  Gogerechten  in  de  17e eeuw in  het  Lingener 
stads-  en  regionale  hof  gecombineerd.  De  bevoegdheden  bleven  echter  als 
tevoren. 
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In Amt Meppen van het Nederstift  Munster waren 6 lokale gerechten en het 
Patrimonaal gerecht van de vrijheer van Landsberg-Velen in Papenburg. Deze 
werden vervangen, in de Franse tijd aan het begin van de 19e eeuw, door drie 
vredesgerechten. In het graafschap Bentheim waren er zeven Gogerechten; in 
hun plaats traden aan het begin van de 19e eeuw vier vredesgerechten.
Van de gerechten in de Munsterse, Lingense en Bentheimse gebieden zijn in het 
staatsarchief Osnabruck uitgebreide archieven overgeleverd, die voor een deel 
tot in de 16e eeuw teruggaan. Het is een grote verzameling met banden met 
gerechtsverslagen  van  de  Ambtsgerechten.  Ze  staan  in  het  Repetorium 
(inventaris)  955 in het Staatsarchief in Osnabruck. Veel belangrijker zijn de 
akten van de ondergerechten. Deze omvangrijke archieven staan in Osnabruck 
onder Rep. 950 Bent, 950 Lin en 950 Mep en zijn ontsloten. In het stadsarchief 
Lingen is nog een kleiner aantal gerechtsakten te vinden uit de late 18e eeuw 
(Inventaris I).

Een  bijzondere  positie  in  het  rechtssysteem  in  het  oude  rijk  had  het 
Rijkskamergerecht. Dit was naast de Rijkshofraad de hoogste gerechtsinstantie. 
Na  vele  omzwervingen  kwam  het  uiteindelijk  in  Weimar  terecht.  Voor 
genealogen is het van belang in het oog te houden dat het Rijkskamergerecht 
niet  alleen  voor  de  hogere  standen,  maar  ook  voor  alle  landsdelen  van  het 
Duitse rijk de hoogste beroepsinstelling was. Bij de processtukken vind men 
vele  schriftelijke  getuigenissen  met  vermeldingen  van  leeftijden, 
geboorteplaatsen  en ouders  van de  partijen.  Na het  einde van het  oude rijk 
werden  in  de  loop  van  de  19e  eeuw  de  processtukken  van  het 
Rijkskamergerecht  over de Duitse staten verdeeld.  Daarom bevinden zich in 
bijna  alle  Duitse  staatsarchieven  delen  van  het  Rijkskamergerecht,  In  het 
Staatsarchief  Osnabruck  bevindt  zich  hiervan  74  meter  archiefstukken.  Het 
deelbestand  Rijkskamergerecht  in  het  staatsarchief  Osnabruck  beslaat  de 
periode 1515-1806. Het is beschreven in een tweedelige inventaris met de titel: 
Hans Heinrich Ebeling, Inventaris van de Akten van het Rijkskammergerecht, 
Bd. 11: Staatsarchiv Osnabrück, Osnabrück 1986.

De  kerkboeken,  de  economische  en  de  fiscale  bronnen,  evenals  de 
gerechtsverslagen  en  akten  zijn  in  het  algemeen  de  belangrijkste  en  meest 
betrouwbare bronnen voor familieonderzoek, en dit geldt in het bijzonder ook 
voor het Emsland en het graafschap Bentheim. Natuurlijk is er nog een lange 
lijst met andere belangrijke genealogische bronnen, bijvoorbeeld de leenboeken 
en  de  schoolakten,  echter  deze  hebben  noch  de  omvang  van  de  genoemde 
bestanden, noch zijn zij in de beide Landkreisen in de zelfde mate gebiedsbreed 
bewaard  gebleven.  Naast  het  onderzoek  van  de  algemene  archieven  is  het 
daarom steeds  aan  te  raden  om na  te  gaan  of  de  betreffende  kerkelijke  of 
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burgerlijke gemeente of stad nog genealogische waardevolle archieven heeft.
In  welke  mate  de  familiehistorische  informatie  te  vinden  is  als  je  de 
gerechtelijke en andere lokale bronnen uitpluist, kunt u zien in bijvoorbeeld een 
publicatie voor het Kerspel Emsburen: Walter Tenfelde, Oorkonden en andere 
geschreven bronnen van de geschiedenis  van het  Kerspel  Emsburen, Lingen 
1990. De auteur heeft in de nationale, lokale, kerkelijke en privé archieven de 
bronnen  over  de  geschiedenis  van  dit  Kerspel  tussen  Lingen  en  Rheine 
opgespoord en de geëvalueerde bronnen in dit boek opgesomd en samengevat. 
Naast de stukken uit de privé archieven zijn het vooral de gerechtelijke stukken 
de belangrijkste basis van zijn publicatie, waarvoor 4685 individuele akten en 
oorkonden  doorgenomen  zijn.  Het  gedetailleerde  naamregister  omvat  88 
pagina’s in dit 648 bladzijden dikke boek. 

Waar?

Nu  als  laatste  deel:  Waar  vindt  de  genealoog  hulp  in  het  Emsland  en  het 
graafschap Bentheim en hoe is daar het familieonderzoek georganiseerd. Het 
voor het Emsland en Graafschap Bentheim verantwoordelijke staatsarchief is 
het  staatsarchief  Osnabrück.  Het  adres  is:  Staatsarchief  Osnabrueck, 
Schlossstrasse  29,  49074  Osnabrueck,  tel.  +49-541-331620,  fax 
+49-541-3316262; Internet: www.nla.niedersachsen.de (men komt eerst op de 
homepage  van  de  staatsarchieven  van  Nedersaksen.  In  de  rode  balk  op 
afdelingen klikken en dan kan men de  site  van het  staatsarchief  Osnabruck 
kezen) Verantwoordelijk contact persoon voor het Emsland en het graafschap 
Bentheim  is  op  het  moment  Dr.  Nicolas  Ruegge.  In  het  staatsarchief 
Osnabrueck worden de meeste archieven over het Emsland en het graafschap 
Bentheim bewaard. Vele inventarissen kunnen online ingezien worden. Wegens 
de historische ontwikkeling moet voor diepgaander onderzoek altijd ook het 
staatsarchief  in  Munster  meegenomen  worden.  Het  adres  is:  Staatsarchief 
Munster;  Bohlweg 2,  48147 Munster, (postbus 100104,.48050 Munster);  tel. 
+49-251-48850  fax:  +49-4885-100.  Internet:  www.lav.nrw.de  (als  u  op  de 
overzichtspagina  beland,  dan  op  "landesarchive"  klikt,  kunt  u  voor 
Staatsarchief Munster kiezen). 

Het enige stadsarchief, met eigen ruimtes, vaste bezoekertijden en geschoold 
personeel  in  de  beide  landkreisen,  bevindt  zich  in  Lingen  (Ems).  Het  is 
ondergebracht op de bovenverdieping van de stads en hogeschool bibliotheek, 
Baccumerstrasse  22.  Het  postadres  is:  Stadsarchief  Lingen,  Postbus  2060, 
49803 Lingen (Ems). Tel.+49-591-9167110. Fax: +49-591-9167140. Internet: 
www.lingen.de/stadtarchiv (daar vindt u alle verdere informatie). De Inventaris 
I kan online ingezien worden. Die oudste archiefstukken dateren uit het midden 
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van de 16e eeuw. In grotere aantallen beginnen de bronnen echter pas vanaf het 
midden van de 17e eeuw. Het oudarchief van de steden Papenburg, Meppen en 
Neuenhaus zijn in het staatsarchief Osnabruck in bewaring gegeven en kunnen 
daar geraadpleegd worden.
De  stad  Nordhorn  bewaart  zijn  oudarchief  zelf,  maar  heeft  geen  officiële 
bezoekertijden. Het beste kan men zich tot het gemeentehuis Nordhorn wenden 
(telefoon +49-5921-8780).
Voor alle boerderijen in het Emsland en het graafschap Bentheim, waarvan de 
landsheer of kerkelijke instellingen de eigenaar was, zijn de staatsarchieven van 
Osnabruck en Munster dan wel het vorstelijk archief van Burgsteinfurt de meest 
voor de hand liggende zoekplaats. Bij boerderijen waarvan de lagere adel de 
eigenaar was, ligt het iets gecompliceerder.

De  archieven  van  de  Westfaalse  adellijke  families,  die  ook  in  het  Emsland 
bezittingen hadden, kan men vinden in het Westfaalse Archief (Lwl Archivamt 
voor Westfalen) in Munster, Jahnstrasse 26. Daar zijn talrijke adelsarchieven 
gedeponeerd. Het adres is: Lwl Archiefdienst voor Westfalen, 48133 Munster. 
Tel.  +49-251-591  3887,  fax:  +49-251-591  269;  Internet:  www.lwl 
archivamt.de. 

Hoe staat het met de kerkboeken in het Emsland en het graafschap Bentheim. 
Twee opmerkingen vooraf: 
1. Iedereen die in de graafschapen Lingen en Bentheim in de kerkboeken naar 
zijn  voorouders  wil  zoeken,  moeten  eerst  bepalen  welk  geloof  de  gezochte 
personen hadden of gehad kunnen hebben.
2. Alle kerkboeken uit het Emsland en het graafschap Bentheim van voor 1850 
zijn verfilmd. De moeilijkheid is echter uit te vinden, waar de films beschikbaar 
zijn.

Katholieke kerkboeken.

Het Emsland en het graafschap Bentheim behoren sinds 1824 tot het bisdom 
Osnabruck. De microfiches van de verfilmde kerkboeken waren al in de laatste 
jaren van de 20e eeuw in het bisdomarchief Osnabruck toegankelijke. Op 1 mei 
2001  werd  bovendien  een  genealogisch  onderzoekscentrum  in  Meppen 
geopend. In het katholieke genealogisch onderzoekscentrum in Meppen zijn de 
microfiches van de kerkboeken van alle katholieke parochies van het bisdom 
Osnabruck  aanwezig,  met  uitzondering  van  parochies  in  de  omgeving  van 
Bremen. Zij kunnen daar op de 5 microfichelezers ingezien worden. Het is dus 
ook niet noodzakelijk en ook niet gewenst om de pastoors van de betreffende 
plaats aan te schrijven of bezoeken.
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Het  katholieke  genealogisch  onderzoekscentrum  is  gevestigd  op  de  2de 
verdieping van het gebouw van de sociale dienst in Meppen, Domhof 18, naast 
de  Proosdijkerk  St.  Vitus.  Een  lift  is  beschikbaar.  Openingstijden:  elke 
donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 en 13.30 tot 16.00 uur, bovendien op 
elke eerste  zaterdag van de  maand van 08.30 tot  12.30  uur.  Per  dag is  een 
bijdrage van 5 euro verschuldigd. Aanmelding vooraf is noodzakelijk. Deze kan 
gericht  worden  aan  Kath.  Proosdijgemeente  St  Vitus,  Kuhweg  44,  49716 
Meppen;  Tel.  +49-5931-12444.  Fax.  +49-5931-970344;  Internet:  www-
kgverband-meppen.de  (kies:  Familienforschung).  Daarnaast  worden  ook 
schriftelijke  onderzoeksvragen  door  het  genealogisch  onderzoekscentrum 
behandeld.  Per  onderzoeksuur  is  een  bijdrage  van16,00  euro  verschuldigd. 
Onderzoeks  aanvragen  kunnen  ook  aan  de  Kath.  Proosdijgemeente  gericht 
worden.

Gereformeerde kerkboeken

De  microfiches  van  de  gereformeerde  kerkgemeenten  van  het  vroegere 
Nedergraafschap Lingen en het graafschap Bentheim kunnen op verschillende 
plaatsen ingezien worden. 
1.) in het Bureau van de Werkgroep Familieonderzoek in de bibliotheek van de 
Emslandse  Historische  Vereniging  in  49716  Meppen,  Ludmillenstrasse  8 
(verdere gegevens volgen later)
Van de volgende kerspelen zijn microfiches aanwezig: 
Het Emsland: Bramsche, Freren, Lingen, Papenburg (19de eeuw), Schapen en 
Thuine 
Graafschap  Bentheim:  Bentheim,  Brandlecht,  Emlichheim,  Georgsdorf, 
Gildehaus,  Hoogstede  (vroeger  Arkel),  Laar,  Lage,  Neuenhaus,  Nordhorn, 
Ohne, Schüttorf, Uelsen, Veldhausen en Wilsum.
Van de meeste kerkboeken zijn indexen aanwezig in Meppen, die met behulp 
van het genealogieprogramma PROGEN gemaakt zijn. 

2.)  in het  genealogisch onderzoekscentrum voor  het  graafschap Bentheim in 
Neuenhaus in de gemeentebibliotheek in Neuenhaus, Veldhausener Strasse 46 
(Tel.  +49-5941-4671)  Internet:  www.neuenhaus.de/151.htm  (kies: 
Familienforschung) 
Op microfiche zijn aanwezig: 
-  de  kerkboeken  van  de  volgende  ev.  ref.  Kerspelen  van  het  graafschap 
Bentheim:  Bentheim,  Brandlecht,  Emlichheim,  Georgsdorf,  Gildehaus, 
Hoogstede,  Laar,  Lage,  Neuenhaus,  Nordhorn,  Ohne,  Schüttorf,  Uelsen, 
Veldhausen en Wilsum 
- Burgerlijke raadsnotulen van Uelsen 1653-1840 (velen met index)
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3.) in het stadsarchief Lingen in Lingen, Baccumerstrasse 22 (voor het adres zie 
boven) zijn van de volgende kerspelen Microfiche aanwezig:
Emsland: Lingen, 
Graafschap  Bentheim:  Bentheim,  Brandlecht,  Emlichheim,  Georgsdorf, 
Gildehaus, Hoogstede (toen Arkel), Laar, Lage, Neuenhaus, Nordhorn, Ohne, 
Schüttorf, Uelsen, Veldhausen en Wilsum.
Bovendien  zijn  in  het  stadsarchief  Lingen  van  de  meeste  kerspelen  in  de 
Altkreis  Lingen,  kopieën  en  afschriften  van  katholieke  en  gereformeerde 
kerkboeken  aanwezig,  namelijk  voor  Lingen,  Bawinkel,  Baccum,  Freren, 
Lengerich,  Thuine,  Plantluenne en Schapen. Daarnaast  kunnen in Lingen de 
Ortsfamilienbücher,  die  door  de  familieonderzoeker  Rudolf  Schmitz  uit 
Emsbueren  met  behulp  van  het  genealogieprogramma  PROGEN  van 
verschillende  kerspelen  in  het  zuidelijke  Emsland  gemaakt  zijn,  worden 
ingezien,  d.w.z.  Schepsdorf,  Bawinkel,  Plantluenne,  Spelle,  Salzbergen  en 
Bokeloh  (bij  Meppen).  Alle  microfiches,  kerkboekkopieën  en 
ortsfamilienbucher  vermeld  zijn  beschikbaar  in  het  genealogisch 
onderzoekscentrum in het stadsarchief Lingen. 
Ook op Internet is een aantal ortsfamilienbücher uit het Emsland en Graafschap 
Bentheim  aanwezig.  Zij  kunnen  op  www.ortsfamilienbuecher.de  worden 
opgezocht. Daar kunnen de bewerkingen van de kerkboeken van de volgende 
plaatsen  gevonden  worden:  Ohne,  Brandlecht,  Nordhorn,  Laar  Neuenhaus, 
Georgsdorf,  Veldhausen,  Uelsen  en  Wilsum,  Emsbüren,  Lingen,  Baccum, 
Hesepe, Twist en Berßen. Met een aantal kerspelen betreft het echter slechts 
een gedeeltelijke uitgave b.v. over Lingen en Baccum. 

Ook in Zwolle bij het HCO en (in mindere mate) bij het Drents Archief zijn 
microfiches met de gereformeerde kerkboeken van Bentheim aanwezig.

Na  de  archieven  en  genealogische  bronnen  blijven  nog  de  genealogische 
verenigingen en werkgroepen.
Als  eerste  is  er  de  Arbeitskreis  Familienforschung  der  Emsländischen 
Landschaft  für  die  Kreise  Emsland  und  Grafschaft  Bentheim  (AFEL).  Het 
bestaat ondertussen meer dan 25 jaar. Het bestaat uit ongeveer 200 genealogen 
uit  het  gebied  tot  het  Emsland/graafschap  Bentheim  evenals  de  naburige 
Nederlandse  en  Noord-  Duitse  gebieden.  Voorzitter  van  de  vereniging  was 
sinds 1980 em. Pastor Jan Ringena, uit Neuenhaus. In het jaar 2004 heeft de 
Lingener  stadsarchivaris  Dr.  Ludwig  Remling  het  voorzitterschap 
overgenomen; Sindsdien is Jan Ringena erevoorzitter. 
Het  bureau  van  AFEL  is  gevestigd  in  de  bibliotheek  van  de  Emslandse 
Historische  Vereniging  in  Meppen.  Op  de  aanwezige  kerkboek  is  reeds 

Threant jaargang 19 (2008) nr. 3 65



gewezen.  Daarnaast  is  bij  het  bureau  voor  de  genealoog  de  uitgebreide 
bibliotheek  van  de  Emslandse  Historische  Vereniging  met  talrijke 
heemkundige, historische en genealogische publicaties beschikbaar.

Contact adres
Arbeitskreis Familienforschung
der Emsländischen Landschaft e.V.
Ludmillenstraße 8
49716 Meppen
Tel.: +49-531-14031
Fax: +49-531-18378
E-Mail: buecherei@ehb-emsland.de
Internet: http://afel.genealogy.net
(De Bibliotheek van de Emslandse Historische Verniging en het bureau van de 
Werkgroep zullen in 2009 verhuizen naar het gebouw aan de Herzog-Arenberg-
Str. 7, 49716 Meppen. Nadere informatie zal tijdig gepubliceerd worden (oa op 
http://afel.genealogy.net en www.emslaendische-landschaft.de )

De  werkgroep  heeft  jaarlijks  twee  ledenvergaderingen,  waarbij  altijd  een 
gespecialiseerde lezing gegeven wordt. Daarnaast worden ook "Genealogische 
contactmiddagen" georganiseerd, waar wederzijdse hulp met onderzoeksvragen 
gegeven kan worden. Bovenregionaal vestigt de werkgroep de aandacht op zich 
met  zijn  "Genealogische  voorouderbeurzen",  die  ongeveer  elke  twee  jaar 
plaatsvinden. De kosten van het lidmaatschap bedragen 21 euro per jaar.
De werkgroep  is  uitgever  van het  driemaandelijkse  verschijnende  tijdschrift 
„Emsländische  und  Bentheimer  Familienforschung“.  Ondertussen  zijn  93 
boekjes  (gewoonlijk  met  een  omvang  van  ongeveer  50  pagina’s)  in  18 
jaargangen verschenen. Vele bijdragen betreffen ook families uit Nederland of 
die naar Nederland vertrokken zijn. De leden krijgen het tijdschrift gratis.
Voor de publicatie van uitgebreidere bronuitgaven dient de serie "bijdragen aan 
Emslands en Bentheimer familieonderzoek"; met de uitgave: Harm Schneider, 
Die Familien der Kirchengemeinde Lage (1700–1900),  is  in 2005 het  eerste 
deel  in  de  serie  "Ortssippenbucher  Emsland/Bentheim"  verschenen.  Verdere 
delen zijn in bewerking. Ongeveer 30% van de leden van de werkgroep zijn 
Nederlanders. 

Jonger  en  ook  kleiner  is  de  genealogische  werkgroep  Lingen.  Het  werd 
opgericht in mei 2001 en telt ongeveer 25 leden. De genealogische werkgroep 
Lingen is een losse combinatie van personen uit Lingen en omgeving, die met 
familieonderzoek bezig zijn. Doel van de werkgroep is, om steun en hulp aan 
genealogen te geven bij hun hobby en genealogische bronnen uit de Altkreis 
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Lingen te ontsluiten en beter toegankelijk te maken, evenals de uitwisseling 
tussen familieonderzoekers te bevorderen.
Met  dit  doel  komt  de  werkgroep,  met  uitzondering  van  de  zomervakantie, 
afwisselend  voor  uitwisseling  van  ervaringen  en  voor  werkvergaderingen 
samen in het stadsarchief Lingen. De datum is de 2e donderdag van de maand 
van  17.00-19.00  uur.  Op  Internet  is  de  werkgroep  aanwezig  onder 
www.heimatverein-Lingen.de  (kies:  Familienforschung).  Daar  kunnen  ook 
genealogische  bronnen  en  onderzoekresultaten  gepubliceerd  worden.  Het 
lidmaatschap is gratis. 

De werkgroep wordt gesteund door de Historische Vereniging Lingen (Ems), 
waarmee  het  geassocieerd  is,  en  door  het  stadsarchief  Lingen,  dat  het 
genealogische onderzoekscentrum opricht heeft en het verder ontwikkelt
Iedereen die genealogie bedrijft of die het doel van de werkgroep onderschrijft 
door  bijvoorbeeld de  heruitgave van genealogische bronnen,  kan lid  van de 
werkgroep worden.  Het  lidmaatschap van de Historische Vereniging Lingen 
(Ems)  is  voor  het  lidmaatschap van de  werkgroep  geen voorwaarde.  In  het 
genealogische onderzoekscentrum dat in het stadsarchief Lingen gevestigd is, 
staan  de  leden  tijdens  openingstijden  of  volgens  afspraak,  genealogische 
bronnen  en  publicaties,  heemkundige  en  historische  vakliteratuur  van  het 
stadsarchief en technische hulp (filmlezer, microfiche lezer, PC met PROGEN 
enz...) ter beschikking. 
De  genealogische  werkgroep  Lingen  bezit  geen  eigen  verzameling.  De 
werkgroep overhandigt genealogische materialen aan het stadsarchief of leent 
ze daaraan uit. 

Arbeitskreis Familienforschung Lingen
c/o Stadtarchiv Lingen, Postfach 2060, 49803 Lingen(Ems) – Baccumerstr. 22;
Tel.  +49591/9167110;  Fax:+490591/9167140;  Internet:  www.heimatverein-
Lingen.de  (kies  Familienforschung)  e-mail:  info@stadtarchiv-lingen.de; 
remlinglin@aol.com; 

De meeste leden van de genealogische werkgroep Lingen zijn aangesloten bij 
één van de twee emaillijsten over het Emsland
Vragen over het Altkreis Lingen komen aan de orde in de emaillijst Lingen-L 
(http://de.groups.yahoo.com/group/lingen-l).  De oudere uitvoerigere emaillijst 
heet  Emsland-Bentheim-L.  Zij  kan  het  gemakkelijkst  gevonden  worden  via 
www.genealogy.net of google.com.
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GENEALOGIE VAN LAMMERT BEERENDS
ingezonden door: Age Stiksma
email: a.stiksma@hetnet.nl

I.1 Lammert BEERENDS, overl. gemeente Anloo 25-04-1731.
Woonde op Oldend 10 te Anderen.
Ook Niemeijer-Nijmeijer genoemd. .

Tr. kerk ca. 1698 Jantien LUCHIES.
Uit dit huwelijk:
1. Berend LAMBERTS, geb. Eext, ged. Anloo 13-11-1698. Overle-

den voor 5-11-1699.
2. Berend LAMBERTS (Lammerts), geb.  Eext 1699 (zie II.2).
3. Hendrik LAMBERTS (Hendrik Lammerts), geb. Eext (zie II.4).
4. Harm LAMBERTS, geb. Eext, ged. Anloo 19-10-1704. Geen hu-

welijk gevonden.
5. Geesjen LAMBERTS, geb. Eext, ged. Anloo 11-03-1714, tr. kerk 

ald. 17-10-1751 Jacob JANS, ged. Gasselternijveen 17-02-1704. 
Ouders niet genoemd !

II.2 Berend LAMBERTS (Lammerts), geb.  Eext 1699, ged. Anloo 
05-11-1699, boer, in 1742 vierpaards boer te Eext, overl. voor 1754, tr. 
ald. 10-06-1736 Marchje HINDRIKS, geb. Eext, ged. Anloo 
01-11-1702, dr. van Hindrik ROELOFS en Trijntjen BEERENDS.
Uit dit huwelijk:
1. Harm BERENDS, geb. Eext 1737 (zie III.1).
2. Trijntje BERENDS, geb. Eext 1739, ged. Anloo 15-02-1739, 

overl. Gasselte ? na 1811, tr. kerk 02-09-1768. Van het nageslacht  
niets meer aangetroffen in Drenthe. Echtgenoot is Pieter LAU-
RENS, ged. Gasselte 06-06-1734, zn. van Laurens PIETERS en 
Hendrikien WERKS.

3. Jantje BERENDS, geb. Eext 1741, ged. Anloo 10-12-174l, tr. As-
sen 28-09-1777 Jacob ROELOFS, geb. Ruinen. Geen nageslacht.

Kwam van Rolde bij zijn huwelijk.
4. Lambert Berends SMIT, geb. Eext 1744 (zie III.8).

II.4 Hendrik LAMBERTS (Hendrik Lammerts), geb. Eext, ged. (N.H.) 
Anloo 12-02-1702, boer, in 1754 vierpaards te Eext, overl. Eext 
05-02-1765.
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Ook als Niemeijer/Nijmeijer/Nieuwmeijer.
Zie daar!.

Tr. kerk (1) Anloo 08-10-1735 Albertje CLASEN, overl. voor 1750. Tr. 
kerk (2) Anloo 29-11-1750 Jantien EGBERTS, geb. Eext, ged. Anloo 
15-08-1723, dr. van Egbert HOVINGE en Teelke JANS.

Zie familieboek Hoving.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jantje HENDRIKS, geb. Anderen 1736, ged. Anloo 26-08-1736, 

tr. kerk Borger 10-06-1761 Jan JANSEN, geb. Gemeente Borger 
ca. 1735, zn. van Jan JANSEN en Margien HARMS.

2. Claas HENDRIKS (Hooghof), geb. Anderen 1738 (zie III.12).
3. Margje HENDRIKS, geb. Anderen 1740, ged. Anloo 07-02-1740, 

overl. ca.1769 ? Bij de geboorte van de tweeling? Tr. kerk Anloo 
09-04-1764 Roelof EGBERTS, ged. Rolde 19-06-1733. Hertrouwt  
5-5-1771 te Rolde met Jantje Roelofs, van Schoonloo. Zn. van Eg-
bert JANSEN en Aefjen ROELOFS.

4. Lambert HENDRIKS, geb. Anderen 1742, ged. Anloo 
29-04-1742, overl. voor 1751.

5. Jan HENDRIKS, geb. Anderen 1744, ged. Anloo 29-07-1744. 
Zwart laken voor Jan Hendriks te Anderen op 5-1-1801.

Uit het tweede huwelijk:
6. Lambert Hendriks HOOGHOF (Hooghof), geb. Eext 1751 (zie 

III.18).

III.1 Harm BERENDS, geb. Eext 1737, ged. Anloo 04-08-1737, tr. kerk (1) 
Gasselte 14-04-1770 Jantien JANS, ged. Gasselte 10-04-1745, overl. 
ald. 06-12-1779, dr. van Jan ROELOFS en Trijne JANS. Tr. kerk (2) 
Gasselternijveen 22-05-1783 Swaantjen BERENDS, ged. Gasselte 
05-09-1762. Overleden voor 3-7-1808. Dr. van Jan BEERENDS en 
Lammichje CLAASSENS.
Uit het eerste huwelijk:
1. Marchien HARMS, geb. Gasselternijveen 1771, ged. ald. 

21-06-1777. Vermoedelijk voor 3-7-1808 overleden. Otr. Borger, 
tr. kerk Gieten 15-05-1803 Lammert ASSIJS. Niet overleden on-
der de namen Assijs/Assies of Ottens in Gasselte of Gieten.
Zn. van Asse OTTENS en Jantje LAMBERTS.

Hij hertrouwt 30-4-1809 te Gieten met Aaltje Jannes, jonge-
dochter van Bonnen. Niet daar geboren.
Kind :
-Jantien Lamberts Assies, geboren 29-6-1817 te Bonnen.
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2. Berend HARMS, ged. Gasselternijveen 15-11-1778. Jong overle-
den.

Uit het tweede huwelijk:
3. Berend HARMS, ged. Gasselternijveen 01-08-1784. Verm. overle-

den voor 1812.

III.8 Lambert Berends SMIT, geb. Eext 1744, ged. Anloo 13-09-1744, overl. 
voor 1812, tr. kerk Gasselte 02-11-1778 Hillegijn FRERIKS (Hillegien), 
geb. Gasselte 01-10-1758.
Uit dit huwelijk:
1. Berend LAMMERTS, ged. Gasselte 16-04-1780. Ongehuwd.
2. Hinderkien LAMMERTS, ged. Gasselte 20-12-1784.
3. Freerk Lammerts SMIT, ged. Gasselte 22-04-1787 (zie IV.7).
4. Hendrik LAMMERTS, ged. Gasselte 22-03-1789.
5. Fennegien LAMMERTS, ged. Gasselte 07-08-1791.

III.12 Claas HENDRIKS (Hooghof), geb. Anderen 1738, ged. Anloo 
29-06-1738. Voor 1811 overleden. Is het gezin vertrokken naar Yde?
Van de kinderen geen huwelijken en nageslacht gevonden. Tr. kerk Rolde 
09-05-1773 Lammechijn ROELOFS, ged. Rolde 23-07-1747. In de 
delen ouders-kinderen van Rolde, ontleednd aan de doopboeken Rolde,  
staat abusievelijk Lammert. Het is inderdaad niet duidelijk geschreven. 
Dr. van Roelof Roelofs KLINKHAMER en Marchijn ALBERTS 
(Margje).
Uit dit huwelijk:
1. Hindrik KLASENS, ged. Rolde 21-11-1773. Ws. niet in Drenthe 

getrouwd.
2. Marchien KLASEN, geb. Grolloo, ged. Rolde 19-11-1775.
3. Tonsje KLASENS (Tonnisje), geb. Grolloo 10-05-1778.
4. Roelof KLASENS, geb. Grolloo, ged. Rolde 11-05-1783. Gehuwd 

en nageslacht?

III.18 Lambert Hendriks HOOGHOF (Hooghof), geb. Eext 1751, ged. Anloo 
12-09-1751, landbouwer, was knecht bij Jan Coops te Anderen op 't Loeg 
15, overl. Anderen 02-07-1816. Op 16-7-1816 het minste zwarte laken 
voor hem. Overleden 12-6-1806 nieuw geboren kraamkind van hem.
Schultegerecht Anloo 264 deel 7, blz. 35: Lambert Hendriks is schuldig, 
als hoofdmomber, aan zijn dochter Jantijn Lamberts, 150 caroli gulden,  
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welke in zijn bezit blijven, te verrenten a 3 ten honderd.Nam in 1811 te 
Anderen de naam Hooghof aan. Blad 27 huis nr. 271. Woonde in 1795 
op Veenvoort 5. Ook bekend als Lammert/Lambert Nieuwmeijer. Deed 
30-3-1811 belijdenis te Anloo. Genoemd in register gewapende 
burgermacht 1797.
Tr. kerk (1) Anloo 22-12-1776 Fennigje GERRITS (Fennigje Wever), 
geb. Eext. 1750, ged. 11-10-1750, overl. 17-06-1787, dr. van Harmtje 
JAKOBS. Tr. kerk (2) Anloo 11-04-1790 Jantien JANS (Jantje Hadders 
of Jantien Hilbrands), geb. Eext 1762, ged. Anloo 12-04-1762, overl. 
Eext 22-09-1812, dr. van Jan BERENDS en Annichje JANSEN. 
Uit het eerste huwelijk:
1. Jantje Lamberts HOOGHOF, geb. Eext, ged. Anloo 28-09-1777, 

overl. Gasselte 20-03-1818. Woonde in 1806 te Buinen. Tr. kerk 
Borger 04-05-1806 Jacob Jans HEUVING, geb. Luchtenburg on-
der Rolde, ged. Rolde 01-02-1767, overl. Fluitenberg 07-01-1844. 
Woonde ook te Borger. Zn. van Jan Jansen HEUVING, landbou-
wer te Ekehaar, en Frougien HENDRIKS (Vrouwtje Bolling/Hil-
lebollinge).

2. Hindrik Lamberts HOOGHOF, geb. Eext 08-08-1783 (zie 
IV.17).

3. Harmtje LAMBERTS, geb. Anderen 1787, ged. Anloo 
15-04-1787, overl. voor 1811. Op 7-8-1802 werd verm. voor haar 
het zwarte laken gebruikt.

Uit het tweede huwelijk:
4.  Jan Lamberts HOOGHOF, geb. Eext 1791, ged. Anloo 

07-08-1791. Niet gevonden als Hooghof. Wordt in 1811 nog in An-
deren genoemd.

5. Grietien Lamberts HOOGHOF, geb. Eext 1797, ged. Anloo 
05-03-1797, overl. Zuidlaren 25-03-1865, tr. Anloo 18-05-1829 Al-
bert Marines BEENES (Beens), geb. Anloo 25-11-1798, arbeider, 
overl. Zuidlaren 20-09-1873, zn. van Martines Roelofs BEENES 
en Geertien ALBERTS, zonder.

6. Egbert Lamberts HOOGHOF, geb. Anderen 25-12-1799, ged. 
Anloo 28-12-1799, overl. Zuidlaren 25-12-1877. Memorie van Suc-
cessie 17-7-1878 4/3631 inv.nr.105 opn.nr. 385(3)
Maakte testament op 9-3-1866 nr. 20 bij notaris A.  Homan te 
Vries.
Verkoop van ornroerend goed idem 25-7-1864 nr. 36
Verkoop van roerend goed idem 13-4-1864 nr. 20, tr. Assen 
29-05-1836. Geen kinderen. Echtgenote is Jantje Jans KUIK, geb. 
Beilen 24-05-1803, overl. Zuidlaren 23-02-1888, dr. van Jan Roe-
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lofs KUIK en Marchien Harms HABING.
Zij woonden in 1871 als echtpaar in bij hun zuster en zwager Lam-
mechien Lamberts Hooghof en Christoffer de Bie te Anderen.

7. Lammechien Lamberts HOOGHOF, geb. Anderen 14-11-1802, 
dienstmeid te Deurze, overl. ald. 04-09-1874. 
Memorie van Successie 2-8-1875 3/9522 inv.nr. 99  201(3)
Idem 10-9-1878 3/9522 op.nr. 89(1)
tr. Anloo 04-05-1849 Christoffer de BIE (Stoffer), geb. Anloo 
13-10-1808, ged. ald. 16-10-1808, landbouwer te Anderen op 't 
Loeg 7, ook binder, overl. Anderen 15-02-1878. Christoffer was 
binnen de gemeente Anloo ingeschreven voor de Nationale Militie.  
Hem was " bij loting ten deele gevalen het nummer 27 (in 1827) 
hetwelk lot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot dienst verpligt op 
4 maart 1836 te Assen.
Hij was van 1864-1866 ouderling van de Ned. Herv. kerk te Eext.
Maakte testament bij notaris A. Homan te Vries op 9-11-1853 nr.  
67 en op 19-1-1865 nr. 1 idem. Zn. van Hindrik Pieter de BIE 
(Peter.), binder en wever, en Helena Christina BENKENDORF 
(Stoffers). Wedr. van Aaltien Geerts BOER.

IV.7 Freerk Lammerts SMIT, ged. Gasselte 22-04-1787, smid, overl. Eext 
10-09-1864. Bij huwelijk van Eext. Tr. kerk Anloo 02-12-1810 Hindrikje 
PIETERS (Henderkien Peters de Boor), geb. Eext, ged. Anloo 
26-02-1786, overl. Eext 12-09-1858. Memorie van Successie inv.nr. 85 
opname nr. 573 mem. nr. 2/7533, dr. van Pieter GARBRANDS en 
Albertien Tonnis BOER (Albertje Tonnis).
Uit dit huwelijk:
1. Hillechien Frederiks SMIT (Hillechijn Freerks), ged. Anloo 

25-01-1813, overl. Eext 19-08-1845, tr. Anloo 10-11-1836 Harm 
Jans MULDER, geb. Gieten 23-08-1807, schoenmaker te Eext, 
overl. Eext 15-10-1880, zn. van Jan Harmens MULDER, arbei-
der, ook grutter te Gieten, en Jantien Jans OOSTING (Jantijn). 
Hertr. Willemtje Geerts WILBERS.

2. Peter Freerks SMIT, geb. Anloo 07-04-1815, smid, overl. Eext 
24-05-1862.

3. Albertien Freriks SMIT, geb. Anloo 01-07-1817, overl. ald. 
26-11-1879, tr. ald. 20-06-1842 Willem Lamberts SIJBRING, 
geb. Eext 13-01-1814, overl. ald. 15-11-1842, zn. van Lambert 
Willems SIJBRING (Siebring/Sibringe) en Hilligchien Bastiaans 
BASTIAANS.
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4. Lammert Freerks SMIT, geb. Eext, ged. ald. 12-02-1823, overl. 
ald. 16-02-1823.

5. Lammert Freerks SMIT, geb. Eext 12-09-1825 (zie V.7).
6. levenloos kind SMIT, geb. Eext 14-10-1829.

IV.17Hindrik Lamberts HOOGHOF, geb. Eext 08-08-1783, in 1850 
landbouwer te Gieten,  1811 te Anderen, overl. Gieten 30-08-1852. 
Memorie van Successie Assen 21-10-1852 nr. 2065 inv.nr. 70  opn.  
99(3). Nam de naam Hooghof in 1811 aan op blad 21 in huis 2/3.
Tr. kerk Anloo 21-04-1811 Rykje Arends REINDERS (Rykien en 
Rijkien), geb. Anderen 24-07-1789, ged. Anloo 24-07-1789, overl. Eext 
15-08-1836. Nalatende 3 zoons en 1 dochter. Dr. van Arend 
REINDERS, landbouwer, o.m. op Loeg 13 te Anderen, en Marchien 
Remmelts DALING.
Uit dit huwelijk:
1. Fennechien HOOGHOF, geb. Eext 10-04-1812, overl. ald. 

19-07-1813. Als Fennechien Hendriks.
2. Arend HOOGHOF, geb. Eext 03-04-1814, overl. Bonnen 

03-05-1862. Ongehuwd. Memorie van Successie Assen 2/4995 
inv.nr. 83 opn. nr. 357(1).

3. Fennechien HOOGHOF, geb. Anderen 29-07-1817, overl. Gieten 
15-11-1849. Ongehuwd. Memorie van Successie Assen 20-2-1850,  
nr. 99 inv. nr. 66 opname nr. 269(1).

4. Lambert HOOGHOF, geb. Eext 20-07-1822, overl. ald. 
24-03-1823. Memorie van Successie Assen 1-10-1823 nr. 307 
inv.nr. 7 opname 206(1).

5. Lambert HOOGHOF, geb. Anderen 10-10-1824 (zie V.14).
6. Jan HOOGHOF, geb. Anderen 10-02-1827, overl. Gieten 

22-02-1855. Ongehuwd.Ten huize van zijn ouders. Memorie van 
Successie Asen 8-5-1855, nr.3211, inv.nr. 76 opn. 98 (1).

V.7 Lammert Freerks SMIT, geb. Eext 12-09-1825, smid, overl. ald. 
03-02-1874, tr. Anloo 22-01-1858 Jeichien OOSTING, geb. Anloo 
06-07-1830, overl. ald. 24-02-1864, dr. van Jan Jans OOSTING, 
landbouwer, en Geessien Roelofs LUNSHOF (Geesje).
Uit dit huwelijk:
1. Jan SMIT, geb. Eext 26-02-1860, overl. ald. 30-05-1880.
2. Geesje SMIT, geb. Eext 10-04-1862, tr. Anloo 04-05-1889 Egbert 

WILMS, geb. Anloo 20-11-1861, landbouwer, overl. Eext 
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02-08-1920, zn. van Roelof WILMS, landbouwer, en Grietien 
HOMAN.

V.14 Lambert HOOGHOF, geb. Anderen 10-10-1824, boerenknecht in 1850, 
overl. Bonnen 21-04-1880. Memorie van Successie Assen 12-8-1880,  
4/6672, inv.nr. 110 opn. nr. 550(1), tr. Rolde 02-05-1850 
Hillechien/Hillichje SIJKEN (Sijkers/Sijkens), geb. Balloo 14-07-1825, 
overl. Gieten 06-07-1891, dr. van Jan Jans SIJKEN en Hindrikje 
Hendriks KOOPS.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik HOOGHOF, geb. Bonnen 21-12-1850 (zie VI.4).
2. Jan HOOGHOF, geb. Bonnen 10-08-1853, overl. ald. 14-09-1854. 

Memorie van Successie Assen 27-10-1854, nr.2990, inv. nr. 75,  
opn. nr. 79(3).

3. Jan HOOGHOF, geb. Veenhof onder Gieten 28-11-1855 (zie 
VI.7).

4. Hinderkien HOOGHOF, geb. Bonnen 31-08-1859, overl. ald. 
17-09-1859. Memorie van Successie 26-11-859, 2/1864, inv. nr.  
80, opn. nr. 629(2).

5. Hinderkien HOOGHOF (Henderkien), geb. Gieten/Bonnen 
16-12-1861, overl. Gasselte 25-12-1933, tr. (1) Gieten 07-05-1881 
Hendrik SLOOTS, geb. Gieten 23-03-1852, arbeider te Bonnen, 
overl. ald. 16-07-1910, zn. van Harm SLOOTS, landbouwer te 
Bonnerveen, ook arbeider, en Jantje HAGTING (Jantien). Tr. (2) 
Gasselte 15-05-1911 Kornelis DOCTER (Dokter), geb. Gasselte 
22-01-1860, overl. ald. 07-01-1930. Eerder weduwnaar van Geer-
tje Sijers. Zn. van Willem DOCTER (Dokter) en Egbertje MUL-
DER. Wedr. van Geertje SEIJERS.

VI.4 Hendrik HOOGHOF, geb. Bonnen 21-12-1850, arbeider, overl. 
Groningen, woonde te Zuidlaren 02-06-1925, tr. Zuidlaren 09-05-1888 
Harmtien KONING, geb. Zuidlaren 22-12-1853, overl. ald. 12-02-1943, 
dr. van Jakob KONING en Marchien WAAIJER (Margien).
Uit dit huwelijk:
1. Jan Geert HOOGHOF, geb. Zuidlaren 28-03-1891, overl. ald. 

26-01-1892.
2. Jacob Geert HOOGHOF, geb. Zuidlaren 28-03-1891, overl. ald. 

26-01-1892.
3. Hillechien HOOGHOF, geb. Zuidlaren 26-01-1893, overl. ald. 
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12-04-1893.
4. Lambert HOOGHOF, geb. Zuidlaren 01-02-1895, tr. ald. 

28-10-1916 Johanna VERSNEL, geb. Krimpen aan de IJssel 
1896, dr. van Hubert VERSNEL en Janna HARREMAN.

VI.7 Jan HOOGHOF, geb. Veenhof onder Gieten 28-11-1855, arbeider te 
Bonnen, wegwerker bij de gemeente Gieten, overl. Gieten 18-01-1944, tr. 
ald. 14-10-1885 Hillechien OOSTING, geb. Veenhof onder Gieten 
22-04-1854, overl. Bonnen 24-07-1937, dr. van Lukas OOSTING en 
Grietje SIJBRING (Siebring), landbouwerse te Buinen.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje HOOGHOF, geb. Gieten 17-07-1884. Gewettigd bij het  

huwelijk  van haar ouders op 14-10-1885, overl. Gieten 
29-11-1950, tr. ald. 25-06-1910 Gerrit WOORTMAN, geb. Bor-
ger 01-09-1883, arbeider te Drouwen in 1885, overl. Gieten 
24-05-1956, zn. van Hendrik WOORTMAN en Johanna GER-
RIJTS.

2. Lambert HOOGHOF, geb. Bonnen 18-12-1886, overl. 's Herto-
genbosch 06-03-1918.

3. Geertje HOOGHOF, geb. Bonnen 27-03-1888, tr. Gieten 
26-11-1910 Jan BOK, geb. Gasselternijveen 03-11-1889, arbeider 
en telegrafist, overl. 28-09-1930, zn. van Roelof BOK en Hinder-
kien NIJHOF.

4. Hinderik HOOGHOF (Hindrik), geb. Bonnen 27-03-1888, overl. 
ald. 05-12-1890.

5. Hillechien HOOGHOF, geb. Bonnen 29-03-1890, overl. ald. 
12-12-1890.
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VAANDRIG JAN CLAES REUTGEN
ingezonden door: H.D.J. Krikke

Markt 10,
7701GV Dedemsvaart

Jan Reutgen (1718–1763), alias Jan Claes Reutgen, is geboren in Dalen, als de 
zoon van de landbouwer Claes Reutgen. Jan Claes Reutgen werd door 
Ridderschap en Eigenerfden van de landschap Drenthe op 19 maart 1748  tot 
vaandrig benoemd in de Compagnie te voet van kapitein Roelof Kiers. 
Voordien was hij sergeant. Overigens was de commandant van de Compagnie, 
kapitein Roelof Kiers, zelf kort daarvoor gekandideerd voor de functie van 
majoor. 
Van de 3 kinderen van Jan Claes Reutgen die gedoopt zijn in Dalen, werd van 
de eerste dochter Jacoba Adriana gemeld dat zij in 1754 geboren is in Holthone. 
Het blijkt dus dat vaandrig Jan Claes Reutgen toentertijd in Holthone woonde. 
Destijds was er een kleine, bescheiden schans bij Holthone, zeer waarschijnlijk 
is vaandrig Jan Claes Reutgen bij dat schansje betrokken geweest. Het bestaan 
van dat schansje zal zeer waarschijnlijk bedoeld zijn om controle te houden op 
de passage naar Drenthe, via de weg door het moeras en het veengebied ten 
zuiden van Holthone. Eenmaal voorbij Holthone lag de weg naar Coevorden en 
Drenthe open. De buurtschap Holthone ligt in de provincie Overijssel, enige km 
ten zuidwesten van Coevorden. De kerk van Dalen had destijds enig bezit in 
Overijssel nabij Holthone. Mogelijk behoorde Holthone kerkelijk bij Dalen, 
ofwel woonde de naaste familie van Jan Claes Reutgen in Dalen en was juist 
dat de reden voor het laten dopen van hun kinderen in Dalen.

KWARTIERSTAAT JAN REUTGEN

1  Jan (Claes) Reutgen, ged. Dalen 18-9-1718, ovl. Dalen 7-12-1763, 
vaandrig, een deel van het regiment was in 1750-1751 tijdelijk in Bergen op 
Zoom; 
tr. kerk Oud-Gastel 18-7-1751: 
Elisabeth Folkers, geb.ca.1724 Akersloot, ovl. Coevorden 9-11-1803; ze 
woonde later in Coevorden en ontving een staatspensioen. Haar vader ds. 
Jacobus (Jacques) Adrianus Folkers was predikant in Akersloot. Elisabeth is 
genoemd naar haar grootmoeder van moederskant. 
Elisabeth Folkers is een dochter van Ds. Jacobus Adrianus Folkers, ged. 
Appingedam 30-10-1681 (geb.datum in register van Hervormde predikanten 
9-11-1680), zn.v Jan Folkers, kleermaker, en Cornelia ter Gouw; student 
theologie te Groningen 1699 (ouders niet draagkrachtig), student Leiden 1707, 
25 jr. (theol.cand.), predikant te Akersloot 1708-1724, predikant te Bergen op 
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Zoom 1724-1747, emeritaat vanaf december 1747, begr. Bergen op Zoom 
16-8-1762, otr. Leiden 27-9-1709 Hendrikje Geselle, ged. Leiden, Hooglandse 
Kerk, 6-9-1682, begr. Bergen op Zoom 5-7-1750, dochter van Willem Geselle 
en Lijsbeth (Elisabeth) van Spierinckhoeck (Gens Nostra 2003, p.390). 
In 1747 is Bergen op Zoom ruim twee maanden belegerd en vervolgens 
ingenomen door de Fransen. De stad was toen totaal verwoest en geplunderd, 
zowel de grote kerk als talrijke woningen. Uit de tijd van de belegering van 
Bergen op Zoom moeten nog brieven van ds. Folkers bewaard zijn. Bij de 
belegering zag ds. Folkers nog kans om zijn vrouw en kinderen tijdig naar Den 
Haag te laten vertrekken, familie van de vader van zijn vrouw woonde in Den 
Haag. Zelf is ds. Folkers na de inname van de Bergen op Zoom in september 
1747 door de Fransen mishandeld, hij kwam in levensgevaar, maar wist ook 
naar Den Haag te vertrekken. Deze periode heeft ongetwijfeld sterke indruk op 
ds. Folkers gemaakt, drie maand later is hij met emeritaat gegaan.
Wellicht mede doordat de kerk van Bergen op Zoom na de verwoesting in 1747 
nog niet hersteld was in 1751, vond het huwelijk van Elisabeth Folkers met 
vaandrig Jan (Claes) Reutgen niet in Bergen op Zoom plaats, maar in Oud-
Gastel, n.b. predikant was ‘des bruids vader’.
Uit dit huwelijk:
- (1) Hendrica Reutgen, ged. Bergen op Zoom 28-4-1752, ovl. 

gem.Vlagtwedde 4-8-1828, otr/tr. Dalen/Sellingen 11-5-1782 Jan Heuting 
(Hoiting), wonend in Ter Haar.

- (2) Jacoba Adriana Reutgen, geb.Holthone, ged. Dalen 10-3-1754, ovl. 
Smilde 7-8-1838, otr/tr. Dalen 14-4/13-5-1781 Harm Roelofs Jager, geb. 
Dalen maart 1752, ovl. Smilde15-4-1835.

- (3) Clazina Reutgen, ged. Dalen 5-5-1757, ovl. Coevorden 31-10-1841, 
otr/tr. Emmen/Dalen 3-1/15-2-1787, Jan Smith, ged. Emmen 21-8-1757, 
ovl. Coevorden 12-7-1841; woonde aan de Markt 3 te Coevorden, hij was 
horlogiemaker, stadsuurwerk-opwinder, brandweerman, lid gewapende 
burgermacht Coevorden 1797, ouderling van de Herv. kerk te Coevorden 
(Threant 2006 p.45).

- (4) Johanna Lowijsa Reutgen, ged. Dalen 1-2-1761, ovl. Smeerling, 
gem.Onstwedde 8-5-1841, tr. Aike Elzes Halm, landbouwer, ovl. 
Smeerling 13-11-1824; 72 jr.

2  Claas Jansz Reutgen, geb. Dalen ca.1668, woonde te Dalen. Hij wordt 
genoemd bij de afwikkeling van de nalatenschap van zijn eerste echtgenote. 
Zijn naam wordt ook genoemd in een voogdijstelling in 1734 in Emmen. Hij tr. 
(1) Odoorn 1694 Hendrikien Rosinge, geb.Valthe ca.1672, ovl. vóór 1716, 
dochter van Willem Rosinge en Roelofje Lussinge. 
Hij tr. (2) Odoorn ca. 1716:
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3  Marrechien Rosinge, geb.Valthe ca.1678
Uit het 2e huwelijk:
- Jan Reutgen (zie 1)

4  Jan de Jonge Reuthinge, geb.ca.1640 volboer, ovl.na.1691
5  N. N.
- Claas Jansz Reutgen (zie 2)

6  Willem Rosinge, geb. Valthe ca.1635, ovl. vóór 1706, tr. Odoorn ca. 1668
7  Roelofje Lussinge, geb. Valthe ca.1644, ovl. na 1706; zij leende grote 
bedragen geld uit in december 1706, haar gevolmachtigde is dan haar zoon Jan 
Rosinge, deze woonde toen in Roswinkel.
Uit dit huwelijk:
- Frerik, geb. Valthe ca.1670, ovl. vóór 1724 aldaar; landbouwer.
- Hendrikien, geb. Valthe ca.1672, ovl. vóór 1716, tr. Odoorn 1694 Claes

Jans Reutgen (zie boven)
- Jan, geb. Valthe ca.1674, ovl. na 1706 
- Marrechien, geb. Valthe ca.1678 (zie 3)  
- Jantien, geb. Valthe ca.1680, ovl. vóór 1737 aldaar.
- Willem, geb. Valthe ca.1682, ovl. na 1739 aldaar.

8  Olde Jan Reutgen  (Roetgen), landbouwer
9  N. N.
- Jan de Jonge Reutinge (zie 4)

12  Willem Rosinge, geb.ca.1605
13  Marrigje N.
- Willem Rosinge (zie 6)

16  Claas Roetgen / Reutings, geb.ca.1580, volboer. 
17  N. N.
- (olde) Jan Reutgen (zie 8)

Bronnen
- Dank aan mr. W.Visscher, die jaren geleden al wees op het destijds hebben 
bestaan van het schansje bij Holthone. Zie op de kaart van Hottinger ‘de oude 
schans’
- R. Vennik; Kwartierstaat Jan Vennink. Threant 2007 nrs 1 en 2
- Jubileumboek NGV afd. Drenthe, 1999. Genealogie Koek
- Collectie CBG / Drents Archief
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- Groninger Archief; DT boeken Appingedam
- J.F. Wendte; Een geslacht Geselle te Den Haag. Gens Nostra 2003
- F.A. van Lieburg; Repertorium Hervormde Predikanten tot 1816 (Dordrecht 
1996)
- Album Studiosorum, Academie Groningen / Leiden  
- ‘Bergen op Zoom in kaart en beeld’ beschrijving bij afl. 27. Gem. 
Archiefdienst Bergen op Zoom
- H. Ringoir; Vredesganizoenen (Den Haag 1980) p.14
- J.W.T.M. Beekhuis-Snieders; Index op de Resoluties van Ridderschap en 
Eigenerfden van Drenthe (1740-1795). p. 325
- S.G. Hovenkamp; Register acten in voogdijregister Emmen, Odoorn en 
Roswinkel, schulteprotocol inv. nr. 74. p. 13
- Idem; Register acten van vrijwillige rechtspraak, inv.nr. 72. nrs. 179, 181-183

EMIGRATIE (2e vervolg) 
ingezonden door: T. Drenth
email: tinemardrenth@hetnet.nl

De eerste  keren dat  we USA bezochten  zijn we met een groep meegegaan 
waardoor  veel  voor  ons  was  geregeld  en  we  enigszins   wegwijs  werden 
gemaakt wat betreft eigen onderzoek. Wel  hebben we een aantal weken voor of 
na zo’n reis aangeplakt en  toen we o.a. de verkeerssituatie  hadden bekeken 
een auto gehuurd, zodat we mobieler waren en onze eigen weg konden gaan. De 
volgende reizen gewoon op eigen gelegenheid een reis uitgestippeld. Want hoe 
doe je anders onderzoek.    Maar om dit te doen was het wel nodig de adressen 

te  weten  waar  dit  mogelijk  was. 
Zoals bijv. in Holland:  
O.a.  in  Hope  College,  de 
universiteit  van  de  Reformed 
Churches  waaraan  professor 
Swierenga  was  verbonden,   zijn 
gegevens  over  landverhuizers   te 
vinden   Hij  schreef  over  deze 
problematiek: ”iedere familie nam 
zijn  eigen  besluit  om  te 
vertrekken, gebaseerd op de eigen 
unieke situatie”. 
Iemand anders zei: ”ieder had zijn 

eigen alibi”.  De familie voegde zich bij een grotere beweging en deelde in het 
algemene karakter daarvan. En dan volgde een kettingreactie, via brieven uit 
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Amerika werd aangespoord om te volgen. In de boeken van professor Herbert 
Brinks van Calvin College, Grand Rapids, één gaat over de periode 1850-1930 
en is in 1995 uitgekomen, wordt dit ook aangeroerd.
Ons werd speciaal aanbevolen  de plaatselijke bibliotheek de ”Herrick District 
Library” waar een zgn. genealogie-zaal is. We wisten niet wat we zagen. Kasten 
vol  met   overlijdens-advertenties  (obituaries)  waarin  ook  de  nog  levende 
familieleden  in vermeld worden en waar deze wonen en hoe de relatie  was met 
de overledene.  Dit verschafte ons veel gegevens. 
Tevens  waren  daar  kasten  met  al  door  Amerikanen  uitgezochte 
familiegeschiedenissen.  Uiteraard  hebben  we  ook  daarin  gekeken   en  waar 
nodig dankbaar daarvan gebruik gemaakt. 
We spraken  daar  ook de voorzitter van de Holland-Historische vereniging en 
via  haar  konden  we  in  het  bezit  komen  van  het  boek  “Overisel  township 
cemeteries,  Allegan  County,  Michigan”,  een  publicatie  van  namen  van 
bewoners die begraven zijn op Old Overisel, Oakland, Diamond Springs, New 
Overisel  en Bentheim begraafplaatsen.  De plaats  Overisel  is  o.a.  gesticht  in 
1848 door een paar dozijn families  die uit Hellendoorn kwamen.
Na zo’n bezoek  hebben we  verschillende personen in Holland en omgeving 
gebeld, verteld dat we, zij het verre, familie waren, foto’s hadden meegenomen 
van hun voorouders (!)  en of het mogelijk was kennis te maken om zodoende 
eigen stamboom  bij  te  werken.  Dit  resulteerde er  o.a.  in   dat  we,  terug in 
Nederland,  voor  een  aantal  familieleden   kopieën  van  diverse  foto’s,  die 
indertijd in de 19e eeuw al naar Nederland waren gestuurd, moesten maken. Zo 
zagen sommigen voor het eerst een foto van hun overgrootvader Albert Tijmes, 
die in Graafschap terecht was gekomen, evenals zijn zwager Klaas Kamp en 
meer Drentse emigranten.  (32nd street is de grens met Holland). Dit wisten we 
trouwens al uit de brieven die we hadden. Daar  hebben wij de grafstenen   van 
o.a. Albert Tijmes  en Klaas Kamp op de begraafplaats gevonden.  En dan zie je 
de  Nederlandse  teksten  op  de  grafstenen  en je  bedenkt  dat  beiden met hun 
gezinnen al in 1889  Nederland verlieten.
ALBERT TIJMES geb. 10-04-1827 te Beilen Prov. Drenthe, Ned., overl. 
1-8-1903. 
KLAAS KAMP geb. 27-3-1833 Nederland, overl. 11-10-1892.

De  begraafplaatsen  in  o.a.  Holland  en  omgeving  zijn  veelal  immens  grote 
oppervlakten waar  lanen doorheen lopen waar je met de auto op  mag rijden. 
Zelfs  officiele  autowegen lopen tussen  verschillende  gedeelten door.  Omdat 
eigenlijk niet geruimd wordt en veel oude stenen nog goed zijn te lezen krijg je 
daardoor veel gegevens, alhoewel, soms is het eerst wel eens nodig deze stenen 
wat schoon te maken. 
In die tijd en nu ook wel kocht men een gezins-gedeelte (een “lot”), waar zo 
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mogelijk het hele gezin werd begraven. Zo ook liggen naast en bij hen  hun 
gezinsleden. Zo wisten we dat Klaas en Geertje Kamp-Tijmes een zoon hadden 

gehad die vrij jong was overleden, maar 
waar  was  hij  dan  begraven?  Het  bleek 
dat  hij  ook  in  het  lot  van  hen  was 
begraven.  Ook  in  de  naaste  omgeving 
kwamen we diverse familieleden tegen, 
kennelijk  wilde  men  ook  in 
familieomgeving  begraven worden.
Midden  in  zo’n  gezinsplek  staat  dan 
veelal een steen met de achternaam van 
het gezinshoofd en daarom heen liggen 
dan de steentjes van de ouders, zoons en 
ook zelfs van de getrouwde dochters. 

Dit  viel  ons  ook  op  bij  de  begraafplaats  van  Grietje  Ensing,  (dochter  van 
Egbertje Hendriks Tijmes, tante van mijn grootvader, en Hermannus Ensing, 
geëmigreerd  in  1867  van  Vastenau/Emmen)  gehuwd  met  Gerben  Mokma  . 
Lastig  is  alleen dat  de eigennaam van de echtgenote veelal  niet  opgenoemd 
wordt, in dit geval alleen Grietje Mokma, of de voornamen zijn veramerikaanst. 
Mijn oom en tante Geert Kuiper en Margaretha Drenth, 1930 naar New Jersey 
geëmigreerd, liggen daar als George en Margaret Kuiper.
Zo stonden we op de begraafplaats Oakland (Overisel) toen daar twee echtparen 
uitstapten  ook  op  zoek  naar  dezelfde  steen  waar  wij  naar  keken.  Het  ene 

echtpaar  woonde  in  Holland-MI,  het 
andere  echtpaar,  familie  van  hen,   in 
Kampen  (Nederland)  en  in  het  gesprek 
met hen bleken zij familie te zijn van een 
aangetrouwde nicht van mijn moeder. De 
wereld is klein!
Dit is een van de oudste   begraafplaatsen 
in  die  omgeving.  Diverse  namen  uit  de 
provincie Drenthe kom je hier tegen. Veel 
nog  goed  te  lezen,  zoals  bijv.   Harm 
Jacobs Schepers,  (Hilleje)  Hilligje Jans 
Scheper,  Jantje Brouwer enz.  Naast o.a. 
Weurding,   van  Rhee,  ook   Vredeveld, 
enz. 
In het reeds genoemde boek  van  Herbert 

Brinks komen aanhalingen uit hun correspondentie voor. Zoals reeds gezegd 
was  correspondentie  belangrijk,  ook  wat  de  stand van zaken betreft  en  o.a. 
nieuws over buren en bekenden. Bekend is o.a. ook een uitlating in een brief 
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van Jan Willems Nijsing,  (zijn  moeder was Hillichje Tijms)   getrouwd met 
Grietje Vredeveld, die in 1847   naar Michigan vertrokken: “Mijn vrouw heeft 
schik in het Amerikaanse leven, ze is dik en vet”.
In één van de brieven van Aart Plaisier uit Michigan staat: “Hoe langer men 
hier is hoe minder men denkt aan het vroegere huis. Misschien denk je dat is 
niet goed, maar als je hier 5 jaar was zou je hetzelfde zeggen. Maar desondanks 
zijn er tijden dat ik alle vorige dingen mis en verschijnen ze me helder voor 
ogen.  En dat  is  vanavond”.  En vervolgt  zijn  brief  over  de  winter,  sneeuw, 
vervoer per slee, enz. Uit de diverse brieven blijkt dat men schrijvende over de 
verbouw  van  vruchten,  koren,  mais,  gerst,  aardappelen,  hooi,  boter, 
suikerbieten, komkommers, augurken, aantal koeien en varkens, etc. steeds de 
oude en de nieuw situatie vergelijkt. Aan de ene kant heimwee, aan de andere 
kant inburgering in de nieuwe situatie. De eerst vertrokken generatie en hun 
grotere kinderen keken toch vaak over hun rug naar vroeger, al staan ze al wel 
met beide benen in de nieuwe situatie, zij het met behoud van vroeger geleerde 
waarden. “Verhollandste veramerikanisering”?

Genealogische gegevens:
Egbertje Hendriks Tijmes, geb. Beilen  12-11-1818, overl. 3-7-1873  begr. 
Old Overisel cem., tr. met Hermannus Ensing, geb. Smilde 16-1-1820, overl. 
19-7-1893 begr. Graafschap MI.
Grietje (Gertrude in MI) Ensing, geb. Smilde 20-8-1850, overl.5-3-1933 
Ottawa County, begr. Holland Pilgrim Home cemetery, tr. met Gerben 
Mokma, geb. 7-3-1846 Engwierum (Frl), overl. 1-1-1912 MI, begr. Pilgrim 
Home cem.
Margaretha Drenth, geb. Hoogeveen, 5-10-1881, overl. Wayne NJ 28-3-1965, 
begr. Fairlawn Memorial cem. New Jersey,  tr. met Geert Kuiper, geb. 
Tiendeveen/Beilen 24-11-1777, overl. Wayne NJ, 19-4-1946, begr. Fairlawn 
cem. NJ.
Hillichien Jans Tijms, doop Beilen 06-07-1783, overl. Beilen 19-05-1850 tr. 
met Willem Jans Nijsing, geb.Alting/Beilen, doop Beilen 1-4-1771, overl. 
Hijken/Beilen 20-9-1831.
Jan  (John)  Willems Nijsing (Nason), doop Beilen 31-7-1810, overl. 
Kalamzoo/MI  1867,  tr. met Grietje (Mary) Jans Vredeveld, doop Beilen 
16-9-1810, overl. Kalamazoo MI 15-7-1869.
Harm Jacobs Schepers, geb. Hijken/Beilen 21-8-1798, doop Beilen 
26-8-1798, overl.18-12-1881, begr. Old Oakland cem. Overisel, MI  tr. met 1)
Hilligje Jans Scheper, geb. Hijken/Beilen 19-6-1808, doop Beilen 10-7-1808, 
overl. 26-10-1856, begr. Old Oakland cem. Overisel, MI.  Hij tr.  2)
Jantje Brouwer, doop 14-11-1809, overl. 31-11-1876, begr. Old  Oakland 
cem. Overisel, MI.
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VAN EN VOOR ONZE LEDEN

TIJDSCHRIFTEN HISTORISCHE VERENIGINGEN

Een korte selectie uit de artikelen welke dit kwartaal zijn gepubliceerd in de 
ontvangen tijdschriften.
Voor de gehele inhoud: raadpleeg onze bibliotheek!

Annen 3-2 Waarom bijnaam Anner Oelen? / Brand in 1871 Schipborg.
Assen nr.23 Rijks HBS / Kea Homan/ De Kloosterstraat.
Beilen 20-2 Beileroord / Familie Klooster uit Wijster /Veldwachters.
Borger 22-2 Lammert Engelsman / Houtduiven / Krant van 1908.
Coevorden 11-2 Schippers / Parenteel Berend Hoegen / Bertus Hoegen.
Dalen nr.36 Berend Kreggemeijer / Zonnedag 1950.
Dalen nr.37 Joden 4 jaar in Dalerpeel onder vloer / Monument 
Wachtum.
Diever 8-2 Wittelter Schans 2 / Klaas Kleine/ Coop. Zuivelfabriek.
Eelde juni 2008 Dik Deelsnijder / Jaap Boerema vertelt.
Eext 15-2 De Leemstee 3 / Giny Lanjouw vertelt / Lukas Westerhof.
Emsland 94-19 Emslandische Auswanderung / Fanilie Wiarda.
Gasselte 17-2 Molens en molenaars / Hand- en spandiensten.
Gieten mei 2008 Bakker Jan van Rossum / Harm Tiesing / Rusthuis Gieten.
Hardenberg 25-2 De Uilenkamp / Onderzoek in Duitse archieven.
Havelte 8-2 Gemengd gehuwde Jodenkampen / Amerikaanse

Krijgsgevangene.
Hoogeveen 2008-2 1940-1945 / Familie Buikema op Kremboong.
Meppel 30-2 Wonen op Kaapbruggen / Joost Blom, VOC-schipper.
Nijeveen 13-2 Ds. Van Halsemastraat / Groen Kruis 50 jaar.
Norg 12-43 Vliegstrip Noordsche Veld / De Waag 2 / Klokkenluidster.
Odoorn 2008-2 Stoomdorsver. Exloo / Bakkers Baakman-Zwinderman en

Van Rossum.
Ons Erfgoed 16-2 Grondlandrechten 2 / Familie Klooster in Wijster.
Ons Erfgoed 16-3 DNA-analyse / Vervolg Klooster / Trouwen over de

puthaak.
O’hesselen 2008-2 Jongens in Indie.
Roden 29-4 Familie Oudgenoeg / Postkantoor Roden /

Scheepshellingen.
Rolde 11-2 Veldwachter Eleveld / Tramlijn Broekstreek / 

L.J. Erkelens.
Ruinen 27-2 BOD / Evacueetjes / Meester Krediet.
Ruinerwold 24-2 Lambertus Lucas Trijzen / Buitenhuizerweg.
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Sleen 11-1 Albert Dening / Diphoorn nr. 22 / Zwerfkei bij Armhoes.
Sleen 11-2 Albert Dening 2 / Diphoorn nr. 10 en familie Eising.
Smilde 2008-1 Brug van Job Vriezo/ Smildiger jongens in Indie.
Smilde 2008-2 Cornelis Varlet / Deserteur Gerrit Klasens Westerhof.
Vries 7-27 Joodse familie Nathans / Wapen van Leiden en de

bewoners: Koops en Homan.
Westerbork 8-2 Indiegangers.
De Wijk 11-2 Postbezorging / Spoorlijn in Koekange / Wandeling

Reestdal.
Zuidlaren 15-2 Volksgerichten / Militie 1817 / De synagoge.
Z-O-Drenthe 17-2 Bezettingstijd / Moord op Cornelis de Jonge / Drama in

Bargermeer.
Idem Themanummer Schoonebeek en Nieuw Schoonebeek.
Zuidwolde 27-1 Familie Suikerberg / Ontstaan Hoogeveen 5.
Zweeloo nr. 28 Lavinghe-erve Benneveld / Markescheiding Benneveld.

OPROEP VOOR OPRICHTING FAMILIEORGANISATIE BOOIJ 

In Nederland wonen een aantal geslachten (families) Booij(y). In Noord 
Holland komen de Booijen voornamelijk uit Sint Pancras en de Zaanstreek. 
Ook in Drente en Friesland komen verschillende geslachten voor. Ik wil nu 
proberen om al die geslachten/families in een familieorganisatie onder te 
brengen, om gezamenlijk verder onderzoek te doen. 
Vier jaar geleden ben ik begonnen met het uitgeven van een familieblad de 
"Booij Bode". Dit blad zou ook goed gebruikt kunnen worden als platform voor 
de andere geslachten Booij om te komen tot een landelijk familieblad. 
Wie hierover mee wil denken en vooral mee wil doen, kan contact met mij 
opnemen. 

Jaap Booij 
Zeeloodsenlaan 83 
1785 BM  Den Helder 
e-mail: jac.booij@planet.nl 
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